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HUMOR NO JORNALISMO DO PROGRAMA CQC 

1. RESUMO 

A monografia se inicia com o primeiro capítulo ‘ORIGEM DA TELEVISÃO 

BRASILEIRA’. Nesse primeiro momento, nós contamos um pouco da história da 

televisão no Brasil, toda a sua evolução até os dias de hoje e uma breve história das 

emissoras de televisão. A princípio utilizamos informações de artigos científicos e 

informações da internet. Nos subtítulos nós falamos sobre ‘HUMOR NO 

JORNALISMO’ e ‘HUMOR NA TELEVISÃO’. Contamos um pouco sobre a história 

dos programas de humor de antigamente até os dias de hoje. 

A conclusão deste trabalho está prevista para o final de novembro.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O Telejornalismo representa hoje a nova esfera pública de debates e informações 

à sociedade, afirma Silva e Camargo (2013). Ainda para esses autores, com a presença 

dos aparelhos televisivos nas casas brasileiras, dificilmente as pessoas ficam 

desinformadas das notícias que acontecem na sua cidade, estado, país e até mesmo no 

mundo. Porém, as notícias de cunho políticos ainda perdem espaço nas grades de 

matérias dos principais jornais hards news (as notícias da atualidade e que “devem” ser 

noticiadas). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo central desse estudo é analisar se o programa CQC pode ser 

considerado jornalístico, por ser de teor humorístico e analisar, também, se o humor é 

um gênero dentro do jornalismo. 

 

4. METODOLOGIA 

Além das referências bibliográficas e de buscas de matérias jornalísticas e 

artigos científicos na internet, iremos gravar trechos do programa em diferentes datas e 

sem um tempo cronológico, para analisar de que forma se dá o humor. Optamos por 

esse tema, para poder caracterizar se é possível haver ou não humor no jornalismo, e até 
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que ponto esse humor é permitido e se realmente o humor pode ser levado em conta na 

hora de transmitir uma notícia. 

Para isso, usaremos o método Estudo de Caso. Trata-se de uma análise intensiva, 

proposto em uma única ou em algumas organizações reais. “O estudo de caso reúne, 

tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para apreender a totalidade 

de uma situação”. É sugerido, também, o uso de técnicas de coleta de informações 

variadas, tais como observações, entrevistas e documentos. Refinadas como observação 

participante sociometria aplicada à organização. (DUARTE, J.; BARROS, A. p. 216, 

2006).  

Ainda para os autores, estudo de caso pode significar organização dos dados 

sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mais conhecido como 

Assis Chateuaubriand, também chamado de Chatô, foi o responsável em trazer a 

televisão para o Brasil. No dia 18 de setembro de 1950 a televisão brasileira foi 

inaugurada oficialmente em estúdios que eram considerados precários em comparação 

com o avanço tecnológico de hoje em dia. No mesmo ano, foi inaugurada a primeira 

emissora do país, a TV Tupi-Difusora, que estava situada no prédio dos Diários 

Associados, em São Paulo. (AZEVEDO, 2010) 

A Rede Bandeirantes de Televisão (Band) vem investindo, nos últimos cinco 

anos, em programas humorísticos com formatos diferentes dos anteriores apresentados 

pelo canal. Antes de 2008, na grade da emissora, já se havia espaço para programas de 

entretenimento, porém nesse mesmo ano a Band investiu na compra do formato e no 

lançamento do Custe o Que Custar – CQC. O CQC, como é chamado e conhecido, é a 

versão brasileira do original argentino Caiga Quien Caiga que foi criada em 1995, e 

depois exportada para o Chile, Espanha, Itália, e somente em 2008 chegou ao Brasil. 

Aqui, o formato segue o programa original: consta de três apresentadores, e quatro 

repórteres encarregados de fazer matérias externas, todos sempre vestidos de terno, 

gravata e óculos de sol pretos. (NERIS, 2013). 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento analisamos que humor e jornalismo são temas bem distintos. 

Não encontramos comprovações de que o humor seja um gênero jornalístico. Pelo 

contrário, o programa CQC foi barrado pelo Congresso Nacional por dois meses, pois 

ele não foi considerado um programa jornalístico. Através de quase 300 mil assinaturas 

de abaixo-assinado na internet, o programa conseguiu a autorização para fazer 

reportagens. Ou seja, eles só puderam imitar o formato de telejornal, graças a essa 

conquista.  
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